Jäsenkirje 2/2020

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Yhdistyksen yhdeksäs toimintavuosi on lähtenyt vauhdikkaissa merkeissä liikkeelle. Sekä museon,
että ystäväyhdistyksen tiimoilta jäsenille on ollut erilaista ohjelmaa tarjolla; hyväntekeväisyys
illallinen, näyttelyiden avajaiset, vuosikokous sekä eriaiheisia luentoja yhdistyksen
ulkomaanmatkasta puhumattakaan. Yksi museon arvokkaimmista aarteista, Rembrandt van
Rijnin ”Lukeva munkki”, on viime aikoina saanut nauttia median huomiosta. Intendentti Ira
Westergård kertoo Ilta-Sanomien mittavassa jutussa taulun historiasta.

Vuosikokous
Yhdistyksen lakisääteinen vuosikokous pidettiin 3.3.2020 Sinebrychoffin taidemuseon valkoisessa
kellarissa. Kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös, vuoden 2020 talousarvio sekä
valittiin Mats Welin hallituksen kymmenenneksi jäseneksi. Welin on yhdistyksen perustajajäsen,
asianajaja sekä varatuomari. Hallituksen muut jäsenet ovat; Jari Saine, Arthur Aminoff, Riko
Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari-Paavo Kokki, Eva Liljeblom, Roland Möller, Tini
Peterzens-Nysten ja Susanna Serlachius. Puheen johtajaksi valittiin Jari Saine. Kokouksessa
todettiin, että yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja jäsenmäärän kehitys on ollut myönteinen.
Kokouksen yhteydessä päälakimies Sebastian Jägerhorn piti esitelmän otsikolla En hackapelit
officer på spåren under 30-åriga kriget.

Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenvuosi vaihtuu huhtikuussa. Vuoden 2020 jäsenmaksu 40 € suoritetaan 10.4.
mennessä yhdistyksen tilille Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. Viestikenttään
lisätään merkintä ”Jäsenmaksu 2020”. Vuoden 2020 jäsenyys on voimassa vuoden 2021
huhtikuulle saakka.
Jäsenyyksien hinnat:
• Vuosijäsen 40 €
• Ainaisjäsen 600 €
• Tukijäsen 100 €
• Nuorisojäsen 25 €
ATENEUMIN, KIASMAN JA SINEBRYCHOFFIN TAIDEMUSEOT OVAT SULJETTUINA
YLEISÖLTÄ 17.3.2020 ALKAEN . KANSALLISGALLERIA NOUDATTAA
VALTIONEUVOSTON 16.3.2020 LINJAUSTA JA 17.3.2020 TEHTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ
KORONAVIRUKSEN LEVIÄMISEN ESTÄMISEKSI . MUSEOT AVATAAN UUDESTAAN
YLEISÖLLE , KUN TULEVAT VIRANOMAISPÄÄTÖKSET ANTAVAT SIIHEN
MAHDOLLISUUDEN .

Uhattu Elämä: Taiteen ja luonnontieteen leikkauspisteessä 23.5.–
16.8.2020
Toukokuussa Uhattu elämä -näyttelyyn avataan uusi osuus museon punaisessa kellarissa.
Näyttelyssä tutkitaan taiteen ja luonnontieteen leikkauspisteitä eri aikakausina ja eri lähtökohdista.
Ihmisten uteliaisuutta ja seikkailunhalua valottaa Kansalliskirjaston A.E. Nordenskiöldin
(1832−1901) kokoelmaan kuuluva matkakertomus. Kirja on painettu Amsterdamissa 1710, ja se
kertoo Huippuvuorille ja Grönlantiin vuonna 1671 tehdystä tutkimusmatkasta. Lisäksi esitellään
eläin- ja kasvitutkielmia 1500-luvulta nykypäivään. Sanna Kanniston (s. 1974) videoteos
konkretisoi lintujen ja taiteilijan kohtaamista, tarjoten silti todellisuudesta irrallisen, hurmaavan
luontokokemuksen. Näyttelyn ensimmäisen kerroksen teemat saavat kiinnostavan täydennyksen
uuden teoskokonaisuuden kautta.

Kuva 1. Theodoor van Hoyteman päivittämätön litografia nimellä Haikarat. Kuva: Kansallisgalleria.

Yhdistyksen kevään kartanoretki
Ystävien kartanoretki tehdään tänä keväänä Janakkalaan, jossa vierailut kohdistuvat Hakoisten ja
Wanantaan kartanoihin. Retkestä lähetetään erillinen uutiskirje maanantaina 23.3.
ilmoittautumisohjeineen.

MUSEON KEVÄTOHJELMAA
Museon ja ystäväyhdistyksen kaikki ohjelma on peruttu huhtikuun loppuun saakka
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Erityisnäyttelyiden yleisöopastukset pidetään suomeksi
lauantaisin klo 14 ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina ruotsiksi klo 13. Museon ohjelmaan
osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta.
Uhattu Elämä –luentosarja




13.5. klo 18.00 – Elena Näsänen: Taiteilijan teosesittely näyttelyssä
20.5. klo 18.00 – Tuula Närhinen: Taiteilijan teosesittely näyttelyssä
10.6. klo 18.00 – Kuraattorikierros Uhattu elämä -näyttelyssä, amanuenssi Salla
Heino

